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Dofter av hetta, olja på duk, 100 x 100 cm

BiRGitte sönDeRGaaRD
Målningar och skulpturer

Utställning 1/6 – 23/6
Vernissage i Birgittes närvaro
lördag 1 juni kl 13-17
Därefter öppettider: Fredag 14-17 och Lördag/Söndag 13-16

www.scandartgallery.com

Birgitte Söndergaard
Cirkeln är sluten. Höllvikens Konsthall startade konsthallen med Birgitte Söndergaard för 5
års sedan, sommaren 2008. Det blev en supersuccé direkt med över 1000 besökare. Nu fem
år senare firar vi jubileet med att för fjärde gången arrangera en separatutställning för Birgitte.
Birgitte har under senaste åren utvecklat sin konst vidare genom att frigöra sig från den
gestaltiska figurationen till ett mer lyriskt nonfigurativt måleri. Detta ger Birgitte mer utrymme för sitt expressiva uttryck. Fortfarande får vi förstås se färgstarka målningar i olja och
blandteknik med färgkompositioner som tar andan av oss alla. Hon är som alltid fullständigt
orädd för nya utmaningar inom måleri, skulptur och installationskonst.
Birgitte Söndergaard har rönt ett stort internationellt intresse och har som exempel blivit
inbjuden och ställt ut sin konst på Louvren i Paris för ett antal år sedan. Birgitte har lyckats
skapa sig ett namn inom den internationella konsten. Hon är representerad i en mängd
offentliga miljöer och privata konstsamlare välden över bl.a. i hela Norden, Frankrike,
Italien och USA. Se vidare på hennes hemsida www.birgittesondergaard.se.

Vernissage i Birgittes närvaro
lördag 1 juni kl 13-17
Utställningen pågår t.o.m. den 23/6
Öppettider: Fredagar 14-17 samt Lördagar och Söndagar 13-16
Vill du komma på andra tider så går det också bra.
Ring då 070-511 41 49 för att bestämma tid för visning.

Höllvikens Konsthall – ScandArt Gallery
Fotevikens Museum, Museivägen 24, 236 91 Höllviken
(Följ skylt Vikingamuseum från första rondell vid infart till Höllviken)
Gallerist: Ronny Johnsson, Mobil 070-511 41 49
E-mail: rj@scandartgallery.com

Mycket välkomna !
Mer information finner du på vår hemsida www.scandartgallery.com

